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Damkommitté program 2022 samt spelsätt 

 

Datum Namn Speltyp Vilka hål Hur Tävlingsansvariga 

13/4 Regelvandring    Birgitta / Samtliga 

11/5 Putthjälpen Slaggolf 10 första Lag 2 st Nettan + Birgitta 

25/5 Snörgolf Slaggolf 10 första Singel Agneta + Maria 

8/6 Bästis Bästboll 10 första Par Nina + Maria 

16/6 Hemliga resan Slaggolf 18 hål Singel Samtliga 

22/6 Grannklubbar* Slaggolf -14.00 18 hål Singel Nettan + Birgitta 

  Sommaruppehåll    

3/8 Yellowlady Irish Greensome, gul tee 10 första Singel Eva + Agneta 

12/8 Ladies invitation Greensome    Alla fr 42 18 hål Par Maria + Nettan 

17/8 Dubbelserve Poängbogey 10 första Singel Eva + Nina 

31/8 Lekterapi golf 2 klubbor + 1 putter 

Slaggolf 

10 första Singel Nina + Agneta 

14/9 Hinderbana Slaggolf 10 första Singel Eva + Birgitta 

17/9 Flaggtävling Slaggolf + flagga 18 hål Singel Samtliga  

 

* Hulta, Ulricehamn, Mark, Vårgårda, Herrljunga, Kinds, Alingsås och Borås bjuds in. 

 

Endast Putthjälpen, Bästis samt Ladies Invitation kan ni anmäla er till som par, för övrigt lottas lagen. Har ni ingen att spela 

med vid partävlingarna, anmäl er till klubben, så försöker vi lösa en spelpartner. 

I Putthjälpen, där vi vill att ni hittar/frågar en dam för att spela dubbel med er. 

Hon kommer endast att putta, ni sköter allt annat spel. Detta för att på ett kul sätt få damer som inte är medlemmar i en 

golfklubb, eller kanske aldrig spelat innan att prova på golf. Även om de spelat innan så är kravet för deltagande att de inte får 

vara medlemmar i en klubb, eller haft officiellt handikapp de senaste 5 åren. Gröna kortet kursdeltagare 2022 är okey inga andra 
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Slaggolf                                                                                                                                                                                                              

Spelas som vanligt men max 5 slag över hålets par. En spelare får alltså spela maximalt fem slag över par på varje hål. Har 

spelaren inte hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och resultatet noteras: På ett par 3 hål blir det maximala antalet slag 

alltså 8, på ett par 4 hål 9 och på ett par 5 hål 10. Vinnaren är den som har lägst resultat. 

Slagspel kan spelas med eller utan handicap. Spelformen innebär att man måste vara mer ”rädd om slagen” än i poängbogey.   

11/5 Putthjälpen Hjälp med puttning 10 första Par 

25/5 Snörgolf Slaggolf 10 första Singel 

16/6 Hemliga resan Slaggolf 18 hål Singel 

22/6 Grannklubbar* Slaggolf 18 hål Singel                          

31/8 Lekterapi 2 klubbor + putter 10 första Singel 

14/9 Hinderbana Slaggolf  10 Singel 

17/9 Flaggtävling Slaggolf + flagga 18 Singel 

 

Fyrboll Bästboll                                                                                                                                                                                                     

Här bildar två spelare sida (lag) och båda spelarna sin egen boll i hål. Det bästa resultatet på varje hål är lagets resultat på hålet. 

Man kan spela fyrboll bästboll som matchspel, slagspel eller poängbogey allt efter önskemål. I tävlingssammanhang reduceras 

spelarens spelhandicap med 10% i sällskapspel kan man välja att spela med fullt handikapp.  

8/6 Bästis Bästboll 10 första Par 

 

Irish Greensome                                                                                                                                                                                              

Spelas precis som vanlig Greensome men på par 4 och par 5 hålen slår spelarna ett slag till på partnerns boll, innan man väljer 

boll som man med vartannat slag spelar vidare på. Detta är också ett trevligt alternativ där spelarna får slå lite fler slag än vanlig 

Greensome. 

3/8 Yellow lady Irish Greensome, gul tee 10 första Par 

 

Poängbogey  

I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlarens resultat i poängbogey är summan av 

poängen på varje hål.  

Poängbogey spelas normalt netto, dvs deltagarna erhåller slag motsvarande sitt exakta hcp enligt banans slopetabell. Poängen 

beräknas på följande sätt: För ett resultat netto som är lika med hålets par erhåller tävlaren två poäng. För varje slag lägre än 

par, får tävlaren ytterligare poäng. För varje slag högre än par, får tävlaren avstå ett poäng. Kan man inte få någon poäng så bör 

man ta upp bollen och gå vidare för att vinna tid. 

17/8 Dubbel serve Poängbogey 10 första Singel 
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Greensome                                                                                                                                                                                                         

Parspel där båda spelarna slår ut och väljer boll att fortsätta spela på. Efter utslaget spelarna vartannat slag på bollen de valt tills 

bollen är i hål. Detta är ett trevligt alternativ till individuell golf. 

12/8 Ladies invitation Greensome, alla från 42 18  hål Par 

 

Flaggtävling                                                                                                                                                                                                          

Varje spelare får en flagga med en siffra på med sig i bagen. (Denna siffra är förutbestämd till en viss spelare. Har inget med 

antalet slag att göra.) 

När man slagit lika många slag som banans par ex 70 + sitt handicap ex 32 =102 sätter man ner den i backen. Den spelare som 

kommit längst vinner. Är det flera som har slag kvar, så fortsätter man på hål 1. 

17/9 Flaggtävling Slaggolf + flagga 18 hål Singel 

 

Matchspel Damernas Cup                                                                                                                                                                          

Anmälan finns på anslagstavlan och där sätts också spelplanen upp när lottningen är gjord.  

Tävlingsledare för cupen är Birgitta Gunneriusson och hon kan alltid kontaktas om något är oklart.                                               

Mobil 0704-135136 

Du tävlar om varje hål, där du kan vinna, förlora eller dela hålet med din motspelare. När någon har erhållit fler vunna hål än vad 
som återstår är matchen slut.  Man spelar tills någon vunnit och om det är lika efter hål 18, får man fortsätta på hål 1 osv tills 
matchen avgörs. 
Vi spelar med handicap, vilket innebär att man INNAN matchen, räknar ut vilka hål man har extra slag på gentemot sin 
motspelare. Man skriver 1 st scoorekort tillsammans, efter varje spelat hål är man överens. Rundan räknas, spelas, men är inte 
handikappsgrundande. 

Exempel 1: spelare A har 22 slag i spelhandicap enligt slopetabellen och motspelaren B har 28 slag, en skillnad på 6 slag. Det 
innebär att spelare B har 1 st slag mer än A på de 6 svåraste hålen, dvs hålen med index 1-6.  

Ex på hål 4, som har index 2, har båda spelarna en mindre bra stund och båda får 8 slag - då vinner spelare B hålet eftersom hon 
har ett extra slag gentemot A. 
Spelaren med minst antal slag, med avdrag enligt exemplet, vinner hålet. Är det lika antal slag, delas hålet. Vinner du din match 
går du vidare till nästa omgång. Skriv upp vinnaren av varje match på spelplanen. Skriv även in namnet på den som förlorade i 
2:a chansens spelplan. På detta sätt får alla spela minst två matcher.  

Bredaredstoppen                                                                                                                                                                                                             
Du spelar en 18 hålsrunda och mejlar /delger Eva eller Anette scorekortet med dina poäng och markör tydligt angivna. Därefter 

lämnar du in samtliga dina 10 eller 18 hålsrundor, varje gång du förbättrat dina poäng, på samma sätt. Du får lämna in /registrera 

hur många gånger du vill under säsongen. Detta kommer kontinuerligt att publiceras på vår anslagstavla. 

Foursome 

Parspel där spelarna spelar på gemensam boll. Vartannat slag av spelare A och vartannat av spelare B. Före spelets start bestäms 

vem som skall spela ut från udda hålnummer och vem som skall spela från jämna. 

Scramble                                                                                                                                                                                                           

Lagspel där laget består av 2-4 spelare. Samtliga spelare i laget slår från bästa bollpositionen som laget har hela tiden. Ex spelare 

A slår ut mitt på fairway, spelare B slår i vattnet och spelare C kommer endast tio m. Nästa slag spelas då från A:s bollpos. Dvs att 

spelare B och C placerar sina bollar där. Nästa gång kanske spelare C slår bäst vilket med för att de spelar vidare från spelare C.s 

bollpos. Ect ect. Detta är en mycket rolig spelform eftersom alla får spela från ett bra läge hela tiden. Scorerna brukar bli väldigt 

bra på en scramble.   


